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Prepojenie Pohoda - e-shop Virtuemart 

Toto riešenie je vhodné pre odborníkov, ktorí už majú pri-

pravený e-shop a potrebujú naozaj plnohodnotné prepo-

jenie medzi e-shopom Virtuemart a ekonomickým systé-

mom Pohoda. Obsahuje export zásob, import objednávok, 

export stavu objednávky späť do e-shopu. Z pohody E1 

možno do komponentu JoomFish prenášať aj preklady zá-

sob, z voliteľných parametrov potom do vlastných polí 

vo VM všetky typy polí z Pohody vrátane zoznamových. 

Prepojenie je veľmi dobre konfigurovateľné, ale vyžaduje 

inštaláciu odborníkom alebo programátorom. V cene nie je 

zahrnutá inštalácia, ktorú je možné dokúpiť kedykoľvek 

samostatne. Zvyčajná  I  nštalácia     cca     2-3 hodiny    

na 1 e-shop. 
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Zásoby 

Výhody Základný popis 

profi e-shop s radom pokročilých funkcií 

 bezchybný prenos 

 značné urýchlenie práce 

 rovnaké ceny na e-shope a v Pohode 

 možnosť prevádzky na Vašom serveri 

 možnosť automatickej aj ručnej synchronizácie 

 pracuje s voliteľnými parametrami s Pohodou E1 

 prenáša len nové objednávky 

 exportuje stavy objednávok z Pohody do e-shopu 

 pracuje s podprodukty, variantmi 

 strom podľa členenia skladov, internetových ob-

chodov, alebo podľa zoznamu z Pohody E1, popr. 

kombinácia 

Exporty zásob môžu prebiehať ako automaticky, tak ich 

možno aj ručne spúšťať. Exportovať možno všetky polia, 

ktoré vidíte v agende "Zásoby" v Pohode, vrátane užíva-

teľských polí E1. Súčasne vie načítavať internetové kate-

górie (vrátane popisov a obrázkov), alebo členenie skla-

dov. Taktiež je možné importovať aj parametre zásob 

zo záložky Internet a Parametre (verzia E1). 

Základné exportované polia 

 kód tovaru, EAN, PLU 

 názov, objednávkový názov, názov ENG, DE, ... 

 predajná cena, zľavy 

 stav zásob (množstvo na sklade) 

 hmotnosť, objem, záruka, poznámky 

 kategórie vrátane popisu a obrázkov 

 krátky a dlhý popis, obrázky, vrátane popisu 

 merné jednotky 

Ďalšie polia na synchronizáciu 

 parametre zásob z poľa Internet na zásobách 

 voliteľné parametre, zoznamy voliteľných parametrov 

 preklady zásob do JoomFish modulu, názvy, popisy, 

detailné popisy, .... 

 balenie (možnosť zvýhodnených setov) za rôzne ceny 

 počet zásob v objednávkach, počet zásob v rezerváci-

ách 

 počet zásob v reklamáciách, počet zásob objednaných 

u dodávateľov 

 súvisiaci tovar, novinky, akcie, pripravujeme 

 ostatné polia aj z iných agend na požiadanie 
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Objednávky 

Import objednávok je možné spúšťať v troch variáciách. Buď prebieha import objednávok automaticky. Potom modul 
rieši aj prednastavenie stavu objednávky (na stav spracované) v e-shope a sám naimportuje objednávky do Pohody. 
Ďalšou možnosťou je ručný import za stanovený deň, posledný je potom kombináciou. Teda vyexportuje ručne objed-
návky ako by bol spustený automaticky a prednastaví stavy objednávok v e-shope. Po zmene stavu objednávky v Poho-
de na vybavené je možné automaticky zmeniť stav objednávky aj na e-shope napr. na "Odoslané". Na jednu Pohodu je 
možné napojiť viacero e-shopov. 

 fakturačná a dodacia adresa zákazníka 

 email a telefón zákazníka 

 číslo a dátum objednávky 

 kódy tovaru, názvy položiek, varianty produktov 

 počet kusov 

 zľava, zľavové kupóny 

 sadzby a čiastky DPH 

 spôsob platby 

 poznámka zákazníka 

 mena a kurz, ak je objednávka v cudzej mene 

 cena s alebo bez DPH (nastavuje sa v administrácii na e-shope) 

 u varianty Pohody E1 je možné importovať aj do používateľských polí ľubovoľné polia z VM 

Importy cien 

Umožňuje niekoľko modelov cien a cenových skupín. Ako jediné prepojenie na trhu zatiaľ umožňuje prenášať z Pohody 

nielen všetky ceny a zľavy, ale aj individuálne ceny na všetkých zákazníkov. Takže ak zadávate do Pohody ceny ako-

koľvek, e-shop môže verne zobrazovať rovnaké ceny prihláseným, alebo neprihláseným zákazníkom ako Pohoda. 
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Požiadavky 

Pohoda MDB, SQL, E1 

eshop Virtuemart verze 1.1.x 

Joomla  verze 1.5.x 

na PC s nainštalovanou Pohodou, prístup k internetu 


